
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            

Tisková zpráva 

Krůčku se daří, podporuje život místní komunity  

Mateřské a rodinné centrum Krůček patří ve městě k zařízením, o kterém se dá říci, že jej zná každý, 
kdo má děti. Vstup do roku 2015 byl úspěšný. Poslední statistiky hovoří o tom, že rodiny s dětmi 
mají zájem o aktivní využití času. Návštěvnost aktivit a služeb pořádaných centrem plynule stoupá.  

V prvním měsíci jsme výrazně zapracovaly na zvýšení počtu členských rodin, podporujeme je 
zejména velmi výhodnými nabídkami, do kterých se zapojili místní podnikatelé a pro naše členské 
rodiny připravili slevy na nákup zboží a služeb. Věříme, že se nám propojením podnikatelského a 
neziskového sektoru daří oživit vztahy v místní komunitě. Celkem se jedná o desítku zapojených 
podnikatelů. Potěšující je, že některé z nich jsou i z řad podnikatelek, které si svou živnost zařídily 
v rámci evropského projektu Mám rodinu a podnikám, který v uplynulých dvou letech Krůček 
realizoval.  

Přispět k rozvoji místní komunity se snaží i další nová aktivita nazvaná Učíme se navzájem. 
Propojuje znalosti a dovednosti, které má mládí a stáří. Mladší generace Svitavanů se učí od těch 
dříve narozených a naopak. Společná práce a vzájemné učení navíc udělá radost třeba nemocným 
dětem. „Maminky s dětmi se naučily ,fígle’od babiček při šití panenek. Ty určitě potěší děti 
v nemocnici,“ sdělila Tereza Veitová, která při výrobě nechyběla. Slavnostní předání panenek se 
uskuteční 19. března 2015 v 16 hodin ve vestibulu Svitavské nemocnice při příležitosti vítání 
jara. Bez nadšení těch, kdo se do tvoření zapojili, by nevznikly na dvě stovky panenek, které si 
budou moci malí pacienti sami dozdobit. Dík tedy patří maminkám, dětem i seniorům. Za všechny 
lze jmenovat třeba Marcelu Václavíkovou, která se do šití položila opravdu poctivě a přispěla tak 
velkým dílem k vytvoření většího počtu panenek, než tomu bývalo v předchozích letech.   

Ovšem ve společném projektu všech generací nejde pouze o ruční práce. Mladší generace naopak té 
starší pomáhá zvládat moderní technologie. Kromě vzájemného sdílení, které probíhá pravidelně, se 
v dubnu uskuteční navíc celodenní workshop pro všechny rodiče, prarodiče i děti , kteří se chtějí 
naučit používat moderní technologie ke vzdělávání. 

O Krůčku se však ví nejenom ve Svitavách, neboť organizuje školení  pod názvem Gramotnost 
není jen čtení v pěti obcích Pardubického kraje. Zatím se uskutečnilo ve trojici obcí - v Telecím, 
Sebranicích a Bělé nad Svitavou, kde se vzdělávání pod vedením odborných lektorů zúčastnilo  51  
tamních obyvatel. Mile nás překvapilo, s jak velkým zájmem lidé na semináře přicházejí, a potěšilo, 
a že oceňují profesionalitu, kterou se jim snažíme nabízet. 

Ovšem mateřské a rodinné centrum je především práce s rodinami ze Svitav a nejbližšího okolí. 
Pravidelné kluby rodičů v rámci Centra pro rodinu doplnila v roce 2015 i rozšířená nabídka 
poradenství. Nabídku poradenství rozšiřujeme podle zájmu rodičů, letos je to rozšíření zaměřené na 
návrat na trh práce a oblast pracovního trhu obecně. Logicky jsou krůčkovské poradny zaměřené od 
problematiky péče o děti až po témata spojená s psychologií či financemi.  

Dobře rozběhnutou organizaci, která vznikla před 14. lety z potřeby několika maminek mít se kde 
s dětmi scházet, čeká v roce 2015 řada změn. V dubnu na valné hromadě půjde nejen o změnu 
názvu, který vyplývá z potřeby vyhovět novému občanskému zákoníku, ale i o plánovanou změnu 
ve vedení.   

Monika Čuhelová, ředitelka MC Kr ůček 

 



 

 

 

Nejbližší akce MC Krůček: 

Tradiční Bazárek v termínech 23. - 25. února 2015 jsme propojili 
s organizací Modrý koník  a rozšířili o sobotní Bazárek pro dvojčata – 
28. března. 

Předávání panenek do nemocnice – 19. března v 16 hodin 

 

Poznámky:  

Celková návštěvnost v roce 2014:  15382 

Návštěvnost rodin v roce 2014:       9 415 

Unikátní rodiny:        712 

S  MC Krůček spolupracují: zahradnictví Marcela Poulová, Nová Lékárna, Mozaika, Pelz Sport, 
SEN Dekor, cukrářství Lucie Kropfová, půjčovna kostýmů Dráček, kosmetické služby Jitka 
Novotná, přírodní manikúra - pedikúra Markéta Dobešová) Zároveň jsme připravili 10% slevy na 
veškeré nepravidelné velké akce v rámci členství Klubu pevného zdraví – VZP. Rozšiřujeme 
spolupráci se sponzory ze Svitav a Litomyšle a děkujeme: MARCELE POULOVÉ, realitní kanceláři 
MOUŘENÍN, STORY DESIGNU, NOVÉ LÉKÁRNĚ a PELZ SPORTU. 

Projekt Učíme se navzájem byl koncem roku 2014 podpořen v Burze filantropie.  

Na šití panenek přispěly firmy:  J&F  CZ, která dodala výplň,  a firma Bellitexfashion látky. 

Spolu a jinak – učení pro všechny děti  probíhá za podpory Nadačního fondu Albert. 

Více informací poskytnou: 
• Monika Čuhelová, ředitelka MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz, tel: 739 085 457 
• Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu Gramotnost není jen čtení, email: 

jaroslava.rich@gmail.com, tel.:  734 134 759       

 

 


